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KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

SPECJALNOŚĆ: Aparatura i instalacje przemysłowe 

Tytuł przedmiotu: Podstawy inżynierii procesowej E 

Semestr - wymiar godzin; punkty: V – W30, Ć15, L15; 6 pkt. 

 

WYKŁADY: Wprowadzenie – procesy podstawowe i operacje jednostkowe. Zagadnienia 
wymiany pędu, energii i masy w ujęciu procesowym. Podstawy przenoszenia ciepła. 
Przewodzenie ciepła przez ściankę płaską i ściankę cylindryczną. Konwekcyjne przenosze-
nie ciepła. Konwekcja wymuszona w przepływie laminarnym i burzliwym. Konwekcja 
swobodna i mieszana. Korelacje empiryczne. Konwekcja przy zmianie stanu skupienia; 
wrzenie, kondensacja pary nasyconej, krzepnięcie i topnienie. Przenikanie ciepła. Zastępcza 
różnica temperatur. Izolacja cieplna. Zatężanie roztworów w aparatach wyparnych. Bilans 
materiałowy i cieplny wyparki jednobiegowej i wielobiegowej. Zużycie pary grzejnej, 
współczynnik przenikania ciepła oraz zagadnienia temperaturowe w wyparkach wielobiego-
wych. Baterie wyparne współprądowe i przeciwprądowe. Podstawowe pojęcia i równania 
przenoszenia masy. Dyfuzja ustalona i nieustalona. Dyfuzja w płynach. Podstawowe modele 
wnikania masy. Jednoczesne przenoszenie ciepła i masy. Wnikanie masy w laminarnej 
warstwie spływającej cieczy. Konwekcyjne przenoszenie masy w przepływie laminarnym i 
burzliwym. Wnikanie masy od ścianki przewodu kołowego do płynu oraz przy opływie płyty. 
Konwekcja w przepływie burzliwym. Dyfuzyjność burzliwa – rozwiązania oparte na modelu 
warstwy granicznej. Analogie przenoszenia pędu, energii i masy. Korelacje empiryczne. 
Destylacja i rektyfikacja. Ciecze o nieograniczonej rozpuszczalności. Równowaga fizyko-
chemiczna ciecz – para dla układów dwu i wieloskładnikowych. Destylacja różniczkowa i 
równowagowa. Kondensacja pary. Destylacja ciągła układów dwuskładnikowych w 
kolumnach półkowych. Metoda graficzna wyznaczania liczby półek. Wyznaczanie liczby 
półek – metoda McCabe`a – Thiele`a. Absorpcja. Dyfuzja gazu z fazy gazowej do cieczy. 
Bilans masowy absorpcji. Kolumny absorpcyjne wypełnione i półkowe. Desorpcja. Elementy 
równowagi suszarniczej. Suszenie adiabatyczne i izotermiczne. Ogrzewanie powietrza i jego 
chłodzenie. Kinetyka suszenia. 
 
ĆWICZENIA: Przykłady i zadania z zakresu obliczeń procesów wymiany ciepła. Obliczenia 
procesowe wymienników ciepła i wyparek. Przykłady i zadania z zakresu ruchu masy ze 
szczególnym uwzględnieniem procedur obliczeń procesowych: destylacji, rektyfikacji, 
absorpcji, adsorpcji, desorpcji i suszenia. Nawilżanie i suszenie powietrza. 
 
LABORATORIA: Wymiana ciepła w warunkach ustalonych. Określenie współczynnika 
przewodzenia ciepła. Wymiana masy w kolumnie rektyfikacyjnej. Badanie kinetyki suszenia. 
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Michał Dyląg 

Jednostka organizacyjna: Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5) 
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KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

SPECJALNOŚĆ: Aparatura i instalacje przemysłowe 

Tytuł przedmiotu: Układy wielofazowe E 

Semestr - wymiar godzin; punkty: V - W15, Ć15; 3 pkt. 

 

WYKŁADY: Pojęcia wstępne, wielkości opisujące mieszaniny wielofazowe. Ruch fazy 
rozproszonej w płynie. Opory ruchu, współczynnik oporu ośrodka, równanie ruchu cząstek. 
Niezakłócone opadanie cząstek ciała stałego w płynie nieruchomym oraz w poziomym i 
pionowym jego strumieniu. Sedymentacja cząstek. Ruch fazy rozproszonej w polu sił 
odśrodkowych. Przepływy płynu przez nieruchome złoże porowate. Opory przepływu. Złoże 
fluidalne. Układy z rozproszoną fazą ciekłą. Ruch kropel cieczy w nieruchomym płynie. 
Pojedynczy i łańcuchowy przepływ pęcherzy gazu przez ciecz. Prędkość wznoszenia się 
pęcherzy. Opory przepływu gazu. Przepływ zawiesin przez przegrodę filtracyjną. Filtracja 
objętościowa, równanie Karmana-Kozeny`ego. Filtracja powierzchniowa, równanie szybkości 
filtracji. Filtracja pod stałym ciśnieniem oraz ze stałą szybkością.  Filtracja w polu sił 
odśrodkowych. 
 
ĆWICZENIA: Zastępcze własności mieszanin wielofazowych, ich skład, gęstość i lepkość. 
Wyznaczanie prędkości opadania cząstek zawieszonych w płynie, niezakłóconego i 
zakłóconego. Prędkość pęcherzyków gazu przy barbotażu oraz opory ruchu. Wyznaczanie 
spadków ciśnienia przy przepływach dwufazowych. Filtracja objętościowa ustalona i 
nieustalona. Filtracja rozdzielająca. Szczegółowe postacie równania szybkości filtracji. 
Osady nieściśliwe i ściśliwe. Zmienna grubość osadu na przegrodzie. 
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński 

Jednostka organizacyjna: Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5) 
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KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

SPECJALNOŚĆ: Aparatura i instalacje przemysłowe 

Tytuł przedmiotu: Urządzenia przemysłowe E 

Semestr - wymiar godzin; punkty: VI – W30, L30; 5 pkt. 

 

WYKŁADY: Podział urządzeń, cechy maszyn i aparatów przemysłowych. Rozdrabnianie 
materiałów, podział urządzeń do rozdrabniania, zakresy ich stosowania. Urządzenia do 
rozdrabniania wstępnego, ich budowa, zasada działania, parametry pracy. Maszyny do 
rozdrabniania średniego i drobnego. Młyny do rozdrabniania bardzo drobnego, ultradrobnego 
i koloidalnego. Urządzenia do klasyfikacji i sortowania. Aparaty do rozdzielania zawiesin; ich 
podział, sprawność rozdzielania ogólna i frakcyjna. Budowa i działanie odstojników. Filtracja 
zawiesin, rodzaje filtrów przeznaczonych do pracy okresowej i ciągłej. Wirówki sedymenta-
cyjne i filtracyjne. Flotacja i urządzenia flotacyjne. Aparaty do odpylania gazów przemysło-
wych, podział, zasada działania i konstrukcje suchych urządzeń odpylających. Budowa, 
zasada działania i eksploatacja odpylaczy elektrostatycznych. Mokre urządzenia odpylające, 
zakresy stosowania, wytyczne doboru i eksploatacji. Mieszalniki cieczy, kryteria doboru i 
projektowania, przegląd typowych konstrukcji. Mieszadła mechaniczne nisko i wysokoobroto-
we. Sposoby intensyfikacji mieszania. Moc mieszania. Mieszarki ciał stałych. Aparaty do 
wymiany ciepła, podział, przegląd konstrukcji. Wymienniki płaszczowo-rurkowe, budowa, 
rozwiązania ich elementów. Kompensacja wydłużeń cieplnych. Kryteria doboru i podstawy 
projektowania wysokosprawnych wymienników ciepła. Aparaty do zatężania roztworów 
przegląd konstrukcji, kryteria doboru. Baterie wyparne i występujące w nich urządzenia 
pomocnicze. Aparaty kolumnowe stosowane w procesach destylacji i rektyfikacji, przegląd 
typowych rozwiązań, rodzaje i budowa półek, wytyczne projektowe. Klasyfikacja i przegląd 
konstrukcji absorberów i adsorberów. Krystalizatory; budowa, działanie, przeznaczenie. 
Ekstraktory do ciał stałych i do cieczy. Suszarki, podział, budowa, podstawy doboru i 
projektowania. Reaktory chemiczne, ich klasyfikacja i podział. Rozwiązania konstrukcyjne 
wybranych reaktorów. Bioreaktory, podział, budowa i typowe rozwiązania, reaktory typu air-
lift, reaktory typu zbiornikowego. 
 
LABORATORIA: Przepisy BHP oraz wprowadzenie do stosowanych metod badawczych. 
Rozdrabnianie materiałów – badanie łamacza szczękowego. Próby i badania aparatów 
ciśnieniowych. Połączenia śrubowo-kołnierzowe. Badanie bębnowego filtra próżniowego. 
Wyznaczanie charakterystyk mocy wybranego mieszadła. Mieszanie cieczy nierozpusz-
czalnych w mieszalniku wibracyjnym. Badanie skuteczności działania odkraplaczy i 
odemglaczy. 
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński 

Jednostka organizacyjna: Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5) 
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KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

SPECJALNOŚĆ: Aparatura i instalacje przemysłowe 

Tytuł przedmiotu: Magazynowanie ciał stałych i płynów 

Semestr - wymiar godzin; punkty: VI – W15; 2 pkt. 

 

WYKŁADY: Magazynowanie ciał stałych; silosy stalowe, żelbetowe, osprzęt silosów, 
obciążenia występujące w silosach podczas ich napełniania i opróżniania, zagadnienia 
aeracji. Podstawy projektowania silosów stalowych. Podstawowe wymagania przepisów UDT 
odnośnie wykonania, eksploatacji i nadzoru nad zbiornikami bezciśnieniowymi, 
niskociśnieniowymi i ciśnieniowymi, ich klasyfikacja, wymagania BHP związane z lokalizacją, 
zbiorniki podziemne, sposoby zabezpieczeń i wymagany osprzęt zbiorników przeznaczonych 
do magazynowania substancji toksycznych, żrących, palnych i wybuchowych, warunki 
dopuszczenia zbiorników do eksploatacji, wymagane przeglądy i badania odbiorowe w 
zbiorników, ich znakowanie, podstawowe wymagania eksploatacyjne, kary przewidywane 
przez przepisy UDT za niewłaściwą eksploatację. Magazynowanie cieczy; zbiorniki 
bezciśnieniowe i niskociśnieniowe, w tym zbiorniki cylindryczne pionowe ze stałymi i 
pływającymi dachami, zbiorniki naziemne, podziemne, zbiorniki na podwyższone ciśnienie, 
zbiorniki z wykładzinami, zbiorniki dwuściankowe, zbiorniki kroplokształtne i kuliste, zbiorniki 
na skroplone gazy, zbiorniki wieżowe, zbiorniki prostopadłościenne. Podstawowy osprzęt 
zbiorników przeznaczonych do magazynowania cieczy. Podstawy projektowania. Zbiorniki 
podziemne i metody ich projektowania. Magazynowanie gazów; zbiorniki teleskopowe 
(mokre), zbiorniki tłokowe, zbiorniki z uszczelnieniem fartuchowym, sposoby regulacji 
ciśnienia roboczego, zbiorniki ciśnieniowe cylindryczne i kuliste, podstawowy osprzęt 
zbiorników, układy grzewcze, układy oczyszczania oleju uszczelniającego, urządzenia 
zabezpieczające, zasady projektowania. 
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Michał Dyląg 

Jednostka organizacyjna: Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5) 
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KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

SPECJALNOŚĆ: Aparatura i instalacje przemysłowe 

Tytuł przedmiotu: Podstawy konstrukcji aparatury E 

Semestr - wymiar godzin; punkty: VI – W30, Ć30, P15; 5 pkt. 

 

WYKŁADY: Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie aparatury przemysłowej, zasady 
doboru materiałów. Ustawa o dozorze technicznym, przepisy, wytyczne i wymagania dozoru 
technicznego w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji oraz napraw urządzeń bezciś-
nieniowych, niskociśnieniowych oraz ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu, 
kategoryzacja, warunki i tryb dokonywania oceny zgodności dla urządzeń ciśnieniowych. 
Projektowanie elementów powłok obciążonych ciśnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 
hydrostatycznym: cylindrycznych, stożkowych prostych i wyoblonych, elementów zamknięć 
płaskich i wyoblonych, płyt sitowych, wzmocnień elementów cylindrycznych i płaskich, 
wzmocnień otworów występujących w powłokach, projektowanie powłok kulistych obciążo-
nych ciśnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz hydrostatycznym. Zbiorniki grubościenne i 
wielowarstwowe. Projektowanie ciśnieniowych elementów prostopadłościennych, elementy 
prostopadłościenne obciążone ciśnieniem hydrostatycznym, sposoby żebrowania i obliczenia 
żeber wzmacniających. Warunki stateczności powłok aparatów. Dodatkowe obciążenia 
podczas hydraulicznej próby wodnej aparatu. Projektowanie połączeń kołnierzowych. 
Obciążenia środowiskowe aparatów; wiatrem, śniegiem, oblodzeniem oraz temperaturą. 
Podparcia aparatów, rodzaje podpór, ich projektowanie oraz dobór, stateczność aparatów. 
Zagadnienia wydłużeń cieplnych w aparatach, uwzględnianie dodatkowych naprężeń ter-
micznych w warunkach stateczności powłok, kompensacja wydłużeń cieplnych, kompensat-
tory, dobór i obliczenia. Obliczenia konstrukcyjne wirujących elementów w wirówkach, 
mieszalnikach, suszarkach, krystalizatorach, kruszarkach, młynach, filtrach bębnowych. 
Drgania giętne i skrętne wałów, obroty krytyczne wirujących elementów, masowe momenty 
bezwładności, moc potrzebna do napędu, wyważanie statyczne i dynamiczne. 
 
ĆWICZENIA: Wymagania przepisów UDT w zakresie w zakresie projektowania urządzeń 
ciśnieniowych, analiza stanów nieustalonych pracy aparatu podczas rozruchu i wyłączania 
urządzenia z ruchu, dobór parametrów obliczeniowych urządzeń ciśnieniowych z uwzględ-
nieniem stanów nieustalonych oraz dających się przewidzieć stanów awaryjnych, wybrane 
zagadnienia projektowania powłok obciążonych ciśnieniem od wewnątrz. Obciążenia dodat-
kowe zewnętrzne wiatrem, śniegiem lub oblodzeniem. Obciążenia termiczne projektowanych 
elementów aparatów. Sprawdzanie stateczności powłoki podczas jej wykonywania, montażu, 
transportu, oraz w warunkach eksploatacji i podczas przewidywanych prac remontowych. 
Dobór sposobu podparcia aparatu. Obliczanie połączeń kołnierzowych. Obliczenia przepus-
towości zaworów i płytek bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia projektowania powłok 
pracujących pod próżnią lub obciążonych ciśnieniem zewnętrznym, zagadnienia stateczności 
powłok pracujących pod próżnią. Podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem 
powłok z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym. Podstawowe zagadnienia 
konstrukcyjne występujące przy projektowaniu elementów wirujących, łożyskowanie, 
uszczelnienia, rozkład naprężeń w wirujących elementach, redukcja momentów bezwład-
ności, drgania wałów. 
 
PROJEKTY: Indywidualny projekt wybranego aparatu ciśnieniowego obejmujący: obliczenia 
konstrukcyjne i wytrzymałościowe jego elementów – obliczenia grubości ścianek powłok i 
dennic, króćców, połączeń kołnierzowo-śrubowych, podparć. W przypadku aparatów 
wolnostojących dodatkowe obliczenia na obciążenie wiatrem, przy elementach wirujących – 
obliczenia drgań własnych i sprawdzenie obrotów krytycznych. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński 

Jednostka organizacyjna: Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5) 
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KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

SPECJALNOŚĆ: Aparatura i instalacje przemysłowe 

Tytuł przedmiotu: Elementy instalacji 

Semestr - wymiar godzin; punkty: VII – W15, P15; 3 pkt. 

 

WYKŁADY: Ogólne wytyczne projektowania i usytuowania instalacji przemysłowych; 
materiały konstrukcyjne w budowie instalacji, podstawy hydrauliki przepływu mediów w 
instalacji, obliczenia procesowe, obliczenia konstrukcyjne i wytrzymałościowe elementów 
instalacji. Wymagania UDT odnośnie projektowania i wykonania rurociągów technologicz-
nych stalowych. Podparcia rurociągów – konstrukcje i obliczenia, podpory stałe i przesuwne. 
Wydłużenia cieplne rurociągów, kompensacja wydłużeń cieplnych – obliczenia. Elementy 
armatury i osprzętu instalacji przemysłowych, dobór armatury, odpowietrzanie i odwadnianie 
elementów instalacji. Uderzenia hydrauliczne w instalacjach przemysłowych. Straty ciepła w 
rurociągach, izolacja cieplna rurociągów. Stopień ochrony urządzeń elektrycznych wyposa-
żenia instalacji. Zasady doboru urządzeń przetłaczających media i ich charakterystyki 
regulacyjne. Znormalizowane symbole aparatów i armatury na schematach instalacji. Montaż 
instalacji przemysłowych. 
 
PROJEKTY: Wykonanie projektu konstrukcyjnego zadanego fragmentu instalacji, zakres 
projektu: analiza założeń technologicznych, przyjęcie koncepcji rozwiązania konstrukcyj-
nego, obliczenia procesowe i hydrauliczne, obliczenia wytrzymałościowe poszczególnych 
elementów składowych instalacji, obliczenia połączeń stałych i rozbieralnych, obliczenia i 
dobór podparć rurociągów, dobór armatury i wymaganego osprzętu, wykonanie schematu 
projektowanej instalacji. 
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. PK 

Jednostka organizacyjna: Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5) 

 
 
 



Studia stacjonarne I stopnia 9 

 

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

SPECJALNOŚĆ: Aparatura i instalacje przemysłowe 

Tytuł przedmiotu: Seminarium dyplomowe 

Semestr - wymiar godzin; punkty: VII – S30; 4 pkt. 

 

SEMINARIUM: Struktury projektowania procesowego aparatury i instalacji przemysłowych 
oraz ich rozruchów mechanicznych i technologicznych. Równania bilansowe (pędu, energii i 
masy) podstawowych operacji jednostkowych. Wariantowe rozwinięcia koncepcji 
konstrukcyjnej aparatów do wymiany ciepła i masy – dyskusja dylematu: „obliczenia 
procesowe i konstrukcyjne – kompromis czy jednoznaczna decyzja?” Prezentacja, łącznie z 
jej algorytmizacją wybranych prac z zakresu projektowania i konstrukcji maszyn, zbiorników i 
aparatów, typowych dla przemysłu surowcowego i przetwórczego. 
 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Michał Dyląg 

Jednostka organizacyjna: Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki (M-5) 

 
 
 


